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Techniek: schilderen 

Materiaal: wc-rollen 

Gereedschap: kwasten, plakkaatverf in verschillende potjes of bakjes, spoelpot en droogdoek 

Doel:  vergelijk schilderen met uitsparen en schilderen met opdruk 

 

   

Opdracht: 

1. Kies twee kleuren waarmee je gaat schilderen op de rolletjes. 

2. Maak eerst een plan voor de kleuren. Welke kleur gaat er eerst op (de ondergrond). En 

welke kleur wil je daar bovenop schilderen. 

3. Met de grote kwast verf je de ondergrond op één rolletje.                                                        

Gebruik niet te veel verf want het moet snel drogen. (rolletje 1)  

4. Nu teken je met een stift of potlood op het andere rolletje strepen of stippen. (rolletje 2) 

5. Met de kleine kwast verf je rolletje 2 in verschillende kleuren, blijf tussen de lijntjes  

die je zelf hebt getekend. 

6. Je moet tussendoor bij het wisselen van kleur, goed je kwast schoon spoelen in het 

water en afdrogen aan de droogdoek. Zo houd je de verf schoon. 

7. Als rolletje 2 af is moet rolletje 1 droog zijn. Daar ga nu mee verder. 

Met een klein kwastje schilder je andere kleuren op; strepen of stippen.  

8. Ook bij het wisselen van kleur, spoel je goed je kwast en droog het tussendoor af. 

9. Na het drogen bekijk de twee rolletjes. Welke verftechniek werkt het beste voor jou? Wat 

vond je handiger? 

 

Wat je niet moet doen met kwasten: 

Niet: In het water laten staan.                             Wel: Altijd ernaast op de tafel leggen. 

Niet: Met verf erin laten drogen.                 Wel: Kwasten maak je na de les goed schoon 

Niet: Bij het spoelen stampen op de bodem van de pot.           Wel: Je roert door het water. 

Niet : Opruimen op de kop in het blik.   Wel: Bij het drogen altijd met de haren omhoog  

 

Met deze techniek kan je allerlei werkstukken beschilderen. Als het van papier of karton is 

gemaakt kan je het gemakkelijk met plakkaatverf beschilderen. Bij lichte kleuren kan de 

opdruk van doosjes nog erdoor komen. Beschilder dan eerst met wit , laat het drogen en dan 

met bijv. geel. 

 

 

 

 

 
7 

5 

4 

3 


